
Algemene Leden Vergadering MIV Assalam 

 14 februari 2021 na salat Dhor 

Zondag 14 februari 2021 heeft een Algemene Leden Vergadering plaats gevonden in Moskee MIV 
Assalam aan de Dunantsingel 92 te Gouda. In deze openbare vergadering heeft het zittend bestuur 
van MIV Assalam haar verantwoording afgelegd aan de leden/ achterban over financiën en lopende 
projecten/processen. De ALV is een maand eerder aangekondigd via facebook en de website 
https://www.miv-assalam.nl. In de moskee is de vergadering tijdens het vrijdag gebed van 15 januari 
mondeling aangekondigd en op vrijdag 12 februari zijn de leden wederom herinnerd om de 
vergadering bij te wonen.  

Hierbij worden alle (behaalde) activiteiten, diensten, financiën, planning en visie besproken over 
bovengenoemde projecten. De achterban heeft de gelegenheid om na de vergadering vragen te 
stellen aan het bestuur. Dit kan in het Arabisch, Nederlands of Berbers.  

Agendapunten. 

1. Koranrecitatie / preek  

2. Samenstelling bestuur   

3. Verantwoording financiële cijfers 2020  

4. Onderwijs  

5.           Status wijkmoskee Dunantsingel  

6. Status Islamitisch Centrum Antwerpseweg  

7. Vrijwilligers 

8. Vraag & Antwoord 

9.           Sluiting 

Koranrecitatie (Imam Mohamed) 

Na het Dhor gebed begint onze imam Mohamed met het reciteren van de koran en geeft aansluitend 
een korte uitleg over verantwoordelijkheid van het bestuur naar de gemeenschap en vraagt aan alle 
aanwezige bezoekers om de vergadering bij te wonen. Het functioneren van een moskee is niet 
alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle moslims dienen hiervoor ook de 
verantwoordelijkheid te nemen en te helpen waar nodig. Dit is een individuele plicht van een ieder.  

Welkomstwoord  

Farid Habyby en Farid Madraz heten namens het bestuur alle aanwezige leden en bezoekers welkom 
en zijn blij met de grote opkomst. Zij geven een korte uitleg over de agenda. De communicatie wordt 
in het Nederlands, Arabisch en Berbers  gevoerd. De vertaling in het Arabisch en Berbers wordt door 
Farid Madraz gedaan. Om de vergadering soepel te laten verlopen wordt gevraagd om vragen aan 
het einde van de vergadering te stellen.  

https://www.miv-assalam.nl/


Samenstelling Bestuur 

Sinds oktober 2020 heeft MIV Assalam een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit 9 leden en wordt 
door Farid Habyby voorgesteld. De bestuursleden zijn Farid Habyby, Farid Madraz, Fouad Khouakhi 
Adil Andour, Abdalkadir Jouhand, Abdelfettah Samir, Moustafa Chahi, Mhemed Ouaarous en Ahmed 
Moridi. Binnen het bestuur zijn er verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Deze worden 
middels een presentatie verder uitgelegd. Het nieuwe bestuur heeft openheid en transparantie hoog 
in het vaandel staan. Via sociale media, online en fysieke bijeenkomsten worden de leden zo goed 
mogelijk geïnformeerd. Ook kunnen alle bestuursleden persoonlijk worden benaderd mochten de 
leden hier behoefte aan hebben. 

 

Verantwoording financiële cijfers 2020 (Abdelfettah Samir, Penningmeesters) 

Dhr. Abdelfettah Samir neemt het woord over van de Farid Habyby. Middels een presentatie is de 
financiële verantwoording verdeeld in twee delen. De contante financiën (kasboek) en de digitale 
financiën (bank). In de presentaties zijn alle inkomsten en uitgaven per activiteit opgenomen zoals 
inzamelingen in moskeeën, donaties, contributies, kosten onderhoud, bouwkosten, verzekeringen, 
leningen, belastingen onderwijs etc.  

 

Da’waa / kinderonderwijs 

Bestuur informeert de leden dat onderwijs sinds vorige jaar maart is gestopt vanwege corona. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 willen we in maart beginnen met kinderonderwijs, 
Arabische lessen voor volwassenen, religieuze modules en jongerenavonden.  

 

Status update aankoop Dunantsingel 

Farid Habyby informeert de leden dat het bestuur binnenkort de gesprekken wil oppakken met de 
gemeente om het pand Dunantsingel 92 aan te kopen. In 2018 is al een erfpachtovereenkomst 
afgesloten inclusief mogelijkheid tot aankoop. 

 

 

Status Islamitisch Centrum Antwerpseweg.  

Het bestuur heeft eerder als doelstelling gesteld om het Islamitische Centrum medio 2021 wind- en 
waterdicht te hebben. De werkzaamheden betreffen het afronden van de Hoofdingang, Ramen & 
Kozijnen en het monteren van de gevelbekleding. De werkzaamheden lopen tot nu toe volgens 
planning.  

 

 



Vraag & Antwoord 

 

Vraag 1; 

Wij willen het pand Dunantsingel zo snel mogelijk aankopen en voor leden is de ALV de uitgelezen 
mogelijkheid om de koers van de moskee mede te bepalen. 

Antwoord; 

Locatie Antwerpseweg en Dunantsingel hebben 1 bestuur. Als lid ben je betrokken bij alle projecten 
die door bestuur zijn goedgekeurd.  Een van doelstellingen en prioriteiten van het bestuur is ook het 
aankopen van het pand Dunantsingel 92.   

Vraag 2; 

Hoe gaan we om met Ramadan en Corona? 

Antwoord; 

Het bestuur zal de komende weken de mogelijkheden bestuderen over de invulling van de maand 
Ramadan. Hierover zullen wij jullie medio maart informeren. 

Vraag 3; 

Kunnen we tijdens de Ramadan op de Antwerpseweg bidden? 

Antwoord; 

Het bestuur vindt dit een prima idee en gaat dit verder oppakken. We moeten ook realistisch blijven. 
Zowel financieel en vergunning-technisch moeten wij nog veel werk verzetten. 

Vrijwilligers 

Fouad Khouakhi bedankt namens het bestuur alle vrijwilligers die zich de afgelopen jaar weer hebben 
ingezet, jazakomo allahu ghairan. Wij blijven benadrukken dat de moskee zonder vrijwilligers niet 
kan functioneren. 

Sluiten 

Het bestuur van Assalam zal te allen tijde de leden van MIV Assalam informeren over de voortgang 
en besluitvorming van de lopende projecten. Het bestuur bedankt alle leden voor hun inbreng en 
aanwezigheid en sluit om ongeveer 14:45 uur de vergadering af met een recitatie uit de Koran door 
Farid Madraz. 

Moge Allah SWT onze intentie zuiveren, onze goede daden accepteren en onze moskee en achterban 
beschermen tegen al het slechte en kwade. Amien 

Het bestuur,  

MIV Assalam 


